
Skötsel av stigar på Tidö-Lindö 

  

Tidö-Lindö har över fyra kilometer väl uppskyltade stigar som går kors- och tvärs över hela 
ön. De äldsta stigarna kräver normalt ganska lite underhåll medan stigar som skapats under 
senare år kan ha en relativt kraftig igenväxning och måste ibland röjas flera gånger per år. 
Detta dokument avser endast de stigar som är utmärkta på kartan. 

Underhåll av stigar 
Tidö-Lindös styrelse eller personer som styrelsen utsett är huvudansvariga för stigskötseln på 
ön. I detta uppdrag ingår att hålla efter slytillväxt, säkra upp farliga träd eller ta bort stamdelar 
som ligger över stigen. Utöver detta uppmanas alla boende på ön att hjälpa till att hålla 
stigarna öppna. Det kan handla om att utföra ovan nämnda åtgärder eller att rycka bort buskar 
som tränger sig nära vägen, ta bort invasiva arter eller något så enkelt som att ofta vandra 
längs stigen. Om tillräckligt många människor går på stigen hålls den öppen av sig själv. 
Notera att inget godkännande behövs för att hjälpa till med stigskötsel utöver åtgärder som 
handlar om att ta bort levande träd.  

Viss selektiv röjning någon meter på vardera sidan om stigen kan var lämplig, men man bör 
inte ta bort för mycket så att det istället leder till ett kraftigt uppslag av sly. Vid röjning bör 
man vara särskilt noggrann med att såga av stubbar tätt vid marken, så det inte går att snubbla 
på dem. Sly, ris och grenar som röjts bör normalt avlägsnas från stigens omedelbara närhet. 

 



Förbättring av stigar 
Syftet med stigarna är att vi alla ska kunna gå på dem och vissa av dem är mer 
svårframkomliga än andra. Markberedning kan bli aktuellt framöver för några av dessa stigar. 
Huvudansvaret för detta ligger på styrelsen, men initiativ från närboende och bryggföreningar 
m.fl. kommer i de flesta fall att uppmuntras av styrelsen. Undantag kan gälla för t.ex. känslig 
natur och stigar som ska upplevas mer naturliga. 

 

Underhåll av skyltar 
Samtliga stigar ska vara väl markerade med skyltar. Detta sköts i första hand av Tidö-Lindös 
styrelse. Om någon skylt fattas, kontakta styrelsen.  
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